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I n leiding

INLEIDING

O

p zekere dag plaatste ik een berichtje op Facebook waarin
stond: ‘God is niet boos op jou’, en de reacties die we kregen
op kantoor waren overweldigend. Binnen enkele uren hadden
duizenden mensen positief gereageerd. Velen zeiden: ‘Dit was
precies wat ik vandaag moest horen.’ Zonder twijfel waren dit
mensen die vreesden dat God boos op hen was, want het was
duidelijk dat ze graag het tegendeel wilden horen.
Uit wat ik persoonlijk heb ervaren in mijn wandel met God,
maar ook door de mensen die ik door mijn bediening heb kunnen
helpen, ben ik tot de conclusie gekomen dat de meeste mensen
- bewust of onbewust - denken dat God boos op hen is. Deze
gedachte weerhoudt ons om Zijn liefde, barmhartigheid, genade
en vergeving te ontvangen, met als gevolg dat we angstig zijn,
vrijmoedigheid missen en ons altijd schuldig voelen. Zelfs als
we vragen aan God of Hij onze zonden en fouten wil vergeven,
denken we dat Hij teleurgesteld is en boos, omdat we niet voldoen
aan Zijn verwachtingen.
Hoe komt het dat wij zo over God denken? Mogelijk
door een knorrige ouder, die maar heel moeilijk tevreden te
stellen was. Of door de pijn van afwijzing die je hebt ervaren
van ouders of vrienden die niet weten wat het betekent om
onvoorwaardelijk lief te hebben. Misschien door de kerk! In veel
godsdienstonderwijs worden regels en voorschriften opgelegd,
waardoor we het idee krijgen dat God ons niet aanvaardt als
we daar niet aan voldoen. We willen wel het goede doen en dat
proberen we ook, maar net als iedereen ontdekken we dat we
tekortschieten en van lieverlee raken we ervan overtuigd dat
God diep teleurgesteld is in ons en dat Hij alle reden heeft om
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boos op ons te zijn. Toch willen we volharden; we proberen te
veranderen en ons beter te gedragen, want we houden van God
en willen absoluut niet dat Hij boos op ons is.
Op deze manier worden we geconfronteerd met een leven
vol teleurstelling, want als we proberen God te dienen onder de
wet (regels en voorschriften), dan is dat gedoemd te mislukken.
Paulus schrijft hierover:
Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat
geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek
van de wet bepaalt.’
Galaten 3:10
In de omgang met onze ouders of met andere mensen
hebben we ons misschien ooit op een bepaalde manier moeten
gedragen om hun liefde te verdienen. Gods liefde is daarentegen
onvoorwaardelijk en wordt rijkelijk geschonken aan allen die
haar in geloof willen ontvangen.
In dit boek leer je dat God wel boos wordt over zonde,
ongerechtigheid en goddeloosheid, maar dat Hij geen boze God
is. God haat de zonde, maar Hij heeft zondaars lief! Hij is ‘goed
en tot vergeving bereid’ en Zijn trouw is groot voor ieder die Hem
aanroept (zie Psalm 86:5). Laat ik één ding duidelijk stellen: God
keurt de zonde niet goed, en dat zal Hij ook nooit doen, maar Hij
houdt van zondaars en blijft in ons aan het werk zodat wij ten
goede veranderen. Nooit komt er een moment dat God stopt met
van ons te houden. Juist vanwege Zijn geweldige liefde weigert
Hij om ons in de put van de zonde te laten zitten. Hij leidt ons uit
die plek en Hij helpt ons te komen op de plek waar wij horen te
zijn.
De Bijbel is één lang relaas van zonde, misleiding, alle
mogelijke vormen van immoraliteit, ongehoorzaamheid en
huichelarij, maar ook van Gods ontzagwekkend grote genade en
liefde. De helden die we zo bewonderen zijn mensen zoals wij.
Zij lieten het ook behoorlijk afweten en begingen allerlei zonden,
maar toch ontdekten ze liefde, acceptatie, vergeving en genade die geweldige geschenken van God die ons om niet zijn gegeven.
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Ze werden aangetrokken door Zijn liefde. Daardoor kregen ze
een hechte relatie met Hem; door die liefde ontvingen ze kracht
om grote dingen te doen en leerden ze genieten van het leven dat
Hij gaf.
Zij hebben die acceptatie ervaren en ik ben ervan overtuigd
dat wij dat ook kunnen als we ervoor kiezen Gods Woord te
geloven, in plaats van onze eigen gedachten, gevoelens, of wat
we van anderen horen. We moeten er wel voor zorgen dat wat wij
geloven in overeenstemming is met Gods Woord en niet een of
ander idee dat voortkomt uit een verkeerde manier van denken.
Misschien denk je dat God niet van je houdt en boos op je
is, maar dat staat niet in Zijn Woord. Wijs die gedachte daarom
af; zij klopt niet. In geloof mag je aanvaarden wat God zegt; daar
hoef je niet aan te twijfelen. God heeft ons Zijn Woord gegeven
zodat we altijd weten wat waar is. Het is onmogelijk om misleid
te worden in je leven als je ervoor kiest om Gods Woord te nemen
als bron van waarheid en als basis voor alles wat je gelooft.
Het kan zijn dat je denkt: ‘Maar God heeft geen enkele
reden om van mij te houden.’ Dan heb je helemaal gelijk! En toch
houdt Hij van je. Hij kiest daarvoor, en omdat Hij God is, heeft
Hij ook het recht dat te doen. In de Bijbel staat dat Hij ons naar
zijn wil en verlangen heeft voorbestemd om in Jezus Christus
zijn kinderen te worden (zie Efeziërs 1:5). God houdt van ons
omdat Hij dat wil, niet omdat wij het verdienen. Ik raad je aan
om hier een moment te stoppen en dit een paar keer hardop te
zeggen: ‘God houdt van mij omdat Hij dat wil, niet omdat ik het
verdien.’ Neem na elke keer dat je dit zegt even de tijd om het
goed tot je te laten doordringen, want als jij je werkelijk bewust
wordt van Gods liefde, dan is dat het begin van genezing en
herstel. Het is de bron van alle gerechtigheid, vrede en blijdschap.
Het is belangrijk dat we ons meer bewust worden van God, in
plaats van de zonde. Richt je op Gods goedheid, in plaats van
op je fouten. Als wij gericht zijn op onze zwakheden, krijgen
die steeds meer macht over ons, maar wanneer het een realiteit
voor ons wordt dat God niet boos op ons is, dan is dat de meest
bevrijdende waarheid die we kunnen ontdekken.
Ons bewust zijn dat we misschien wel dagelijks zondigen
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en dat God daarvan op de hoogte is, maar desondanks heeft
besloten ons te vergeven, haalt alle angst om te falen bij ons weg.
Het mooie is dat we zullen merken dat als we niet langer gericht
zijn op onze zonden we die ook steeds minder zullen doen.
Als we ons richten op Gods goedheid en niet langer bang zijn
voor onze zwakheden, dan gaan we steeds meer op Jezus lijken.
God heeft in Christus volkomen afgerekend met het probleem
van de zonde. Weliswaar geeft God ons de opdracht om niet te
zondigen, maar Hij wist al dat we het toch zouden doen omdat
ons vlees zwak is. Daarom rekende Hij af met dit probleem
door Zijn Zoon Jezus te sturen als offer en genoegdoening voor
onze zonden. Jezus betaalde de prijs voor alles wat wij verkeerd
hebben gedaan en ooit nog zullen doen. Hij baande een nieuwe
weg voor ons om te leven voor God en Hem te dienen. Niet uit
angst of schuldgevoel, maar in vrijheid, liefde en intimiteit.
God is vastbesloten om een vertrouwelijke relatie te hebben met
een ieder van ons. De enige manier waarop Hij dit kan doen is
door ons voortdurend genade, barmhartigheid en vergeving te
schenken. En de enige manier waarop wij die relatie met Hem
kunnen hebben, is wanneer wij leren om voortdurend Zijn
genade, vergeving en barmhartigheid te aanvaarden.
Misschien vraag jij je af of je soms al te veel genade hebt
ontvangen? Weet je, er is een overvloed aan genade beschikbaar
voor jou zolang je leeft. Gods genade is nieuw elke morgen! Ze is
een geschenk en daarvan kun je alleen genieten als je het ook als
een geschenk aanvaardt.
Mijn gebed is dat je bij het lezen van dit boek Gods genade,
gunst, liefde, barmhartigheid en vergeving zult ontvangen, en
ook die heerlijke waarheid dat God niet boos is op jou! Leef
vrijmoedig, wees zoals God je heeft bedoeld en leef in de volheid
van vreugde en schoonheid waarvoor je bent gemaakt. Maak
er een gewoonte van om deze waarheid te overdenken en te
belijden: ‘God is niet boos op mij.’
Joyce
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Hoofdstuk 1

Is God Boos op Mij?
Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is
zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt
zijn toorn.
Psalm 103:8-9

E

llen, een goede kennis van mij, vertelde eens hoe ze de motor
van haar vaders auto had opgeblazen. Toen ze nog studeerde
had hij die aan haar uitgeleend. Het gebeurde aan het einde van
de kerstvakantie. Ze stond op het punt om weer terug te gaan
naar de stad waar ze studeerde. Het was een busreis van ongeveer
zeven uur waarbij ze verschillende keren moest overstappen.
Ellen had met kerst veel grote cadeaus gekregen, onder andere
een donzen dekbed en een nieuwe computer. Omdat ze zoveel
bagage had, zei haar vader dat ze beter zijn auto kon nemen in
plaats van de bus. Ze mocht hem dan wel gebruiken tot ze weer
thuis zou komen. Wat een geschenk!
Nu was de reis naar de studentenflat een fluitje van een
cent. Ellen parkeerde de auto op een veilig plekje en was van
plan om er over een paar weken weer mee naar huis te rijden.
In die tussentijd pakte ze af en toe de auto om boodschappen te
doen of te gaan winkelen en al gauw ging ze er ook op uit om een
ritje te maken met haar vrienden.

13

G od is n iet boos op jou
Tijdens één van die tochtjes zag Ellen dat er een rood lampje
brandde op het dashboard. Ze dacht dat het niets ernstigs kon
zijn, want haar vader was heel zorgvuldig met het onderhoud
van de auto en hij was in prima conditie. Dus ze bleef doorrijden.
Maar al gauw zag ze rook onder de motorkap vandaan
komen. Ze besloot dat het beter was om naar de campus terug te
rijden. Kort daarna klonk een luid gesputter en de motor sloeg
af. De kraanwagen kwam en de chauffeur snapte direct wat
het probleem was. Het rode lichtje op het dashboard was het
olielampje. Ellen had er geen aandacht aan geschonken en nu
kon de motor niet meer worden gerepareerd.
Een paar dagen later kwam haar vader in zijn reserveauto.
Ze ontmoette hem bij het benzinestation waar de auto naartoe was
gebracht. Ellen was behoorlijk bang. Ze had misbruik gemaakt
van de gelegenheid en ook nog eens die simpele waarschuwing
genegeerd. Daar was geen excuus voor. Ze had haar vaders
auto naar de knoppen geholpen. Ze wist dat hij nijdig zou zijn
en er was niets waardoor ze haar gedrag kon rechtvaardigen.
Ellen zei tegen haar vader dat het haar heel erg speet dat ze zo
onvoorzichtig was geweest, maar hij zei alleen maar dat ze in de
auto moest gaan zitten terwijl hij de schade opnam.
Al gauw begreep Ellens vader dat de auto geen waarde
meer had. Hij regelde dat de mensen van het benzinestation de
auto zouden afvoeren; ook daarvoor moest hij betalen! Nu was
het moment daar: Ellen zou de wind van voren krijgen.
Terwijl ze wegreden vroeg Ellens vader: “Wat is het beste
restaurant in deze stad?” Dat was wel het laatste wat ze dacht
te horen, maar ze wees hem de weg. Terwijl ze aan tafel zaten
en het menu bestudeerden, kon Ellen met geen mogelijkheid
aan eten denken. Gelukkig bestelde haar vader voor hen allebei:
gegrilde forel met een korstje van geroosterde amandelen. In
stilte wachtten ze tot het eten werd gebracht en elke minuut leek
wel een uur.
Toen de forel werd geserveerd zei Ellens vader: “Vanavond
wil ik je een les leren die je nooit meer zult vergeten.” Ze wist dat
ze die verdiende. Zou hij zeggen dat ze hem de kosten van de
auto moest vergoeden? Dat zou een eeuwigheid duren. Zou hij
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gaan schreeuwen? Misschien zou hij alleen maar zeggen dat ze
hem diep had teleurgesteld. Dat zou nog het ergste zijn.
Maar haar vader pakte zijn mes en vork op en zei: “Ik ga
je leren hoe je de graten verwijdert uit een gebakken forel.” Die
avond werd er niets gezegd over de auto - en ook daarna werd
er nooit meer over gesproken.
Ellens vader was wel boos geweest over haar gedrag - wie
zou dat niet zijn? Maar hij wist ook dat Ellen haar les had geleerd
zonder straf van zijn kant. Ellen is nu bijna zestig jaar en haar
vader is allang overleden, maar ze vertelt dit verhaal alsof het
pas vorige week is gebeurd. Nog steeds is ze onder de indruk
van haar vaders vergevingsgezindheid. Zijn genade maakte een
diepere indruk op haar dan zijn straf ooit gedaan zou hebben.
In Gods Woord staat dat God hetzelfde doet als de vader
van Ellen.
De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij
zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Sefanja 3:17
Jazeker, er zijn veel voorbeelden in de Bijbel waar we zien
dat onze hemelse Vader boos wordt, maar dat houdt niet in dat
Hij een boze God is. Hij wordt boos op zonde, ongehoorzaamheid
en rebellie, maar Hij is lankmoedig en overvloedig in genade
en staat altijd klaar ons te vergeven. Al onze zonden - die van
het verleden, het heden en de toekomst - zijn al vergeven. Dit
gebeurde toen Jezus stierf aan het kruis. Het enige wat we moeten
doen is het geloven en het steeds weer opnieuw ontvangen,
telkens wanneer wij zondigen. Jezus zegt ons hierover: ‘(…) maar
vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn’
(Johannes 16:24).
Maak niet de fout om je hele leven te denken dat God boos
op je is, terwijl er altijd vergeving voorhanden is. Spreek openlijk
met God over je zonden. Hij weet het toch al, maar als jij er open
over bent en niets verborgen houdt tussen jou en Hem, dan
werkt dat heel bevrijdend. Het is geweldig om te ontdekken dat
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we vrijuit met God kunnen praten over van alles en nog wat. Hij
begrijpt ons en veroordeelt ons niet.
Dit houdt echter niet in dat Hij zondig gedrag goedkeurt,
maar wel dat Hij begrijpt hoe zwak onze natuur is en dat Zijn
kracht ons in staat stelt deze zwakheid te overwinnen (zie
Hebreeën 4:15-16).
In de Bijbel worden veel voorbeelden genoemd waarin
Gods toorn losbarst tegen de Israëlieten vanwege het geklaag,
de ongehoorzaamheid en de aanbidding van afgoden, maar wat
ik zo geweldig vind, is dat God snel was met vergeven en Hij
hen weer volledig zegende zodra zij zich bekeerden van hun
ongerechtigheid en weer tot Hem kwamen.
Je ziet dit telkens terug in het Oude Testament. Het is
werkelijk verbazingwekkend dat Israël telkens weer rebelleerde
en God ongehoorzaam was door afgoden te aanbidden of zich
aan onreinheid over te geven. En nog verbazingwekkender is
het hoe snel God hen weer tot Zich nam, hen vergaf en weer
voorspoedig maakte, als zij oprecht en berouwvol tot Hem
kwamen. Het wordt heel duidelijk uit de geschiedenis van dit
volk, Gods uitverkoren volk, dat Hij trouw is en altijd klaarstaat
om te vergeven en te herstellen.
Misschien denk je dat God boos op jou is, maar je kunt er
zeker van zijn dat als God bereid is Zijn volk te vergeven, dat
zich van Hem afkeerde en andere goden aanbad, Hij ook bereid
is om de zonden van jou en mij te vergeven.
Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze
zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn
kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Want hij
weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof
zijn gevormd.
Psalm 103:12-14
In deze verzen worden we eraan herinnerd dat God onze
zwakheden begrijpt. Hij weet dat wij soms aan verleidingen
toegeven en ons verkeerd gedragen, maar Hij is ook een barmhartige,
liefdevolle Vader die klaarstaat om alles te vergeven. Juist omdat
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wij niet alles goed kunnen doen, heeft God Jezus gestuurd om
het voor ons in orde te maken.

Hosea trouwt met een prostituee
Het verhaal van de profeet Hosea is een bijzonder beeld van
Gods geweldige liefde en diepe toewijding aan het volk Israël.
God gaf Hosea de opdracht met een prostituee te trouwen die
Gomer heette, en kinderen bij haar te verwekken. Het doel was
dat dit een levend voorbeeld was voor de Israëlieten over Gods
trouw in het licht van hun eigen ontrouw.
Hosea en Gomer kregen drie kinderen en God gaf ze een
naam. Hun namen waren profetisch. Met andere woorden, de
kinderen waren een boodschap voor het volk Israël. De eerste
werd Jizreël genoemd, waarmee God duidelijk maakte dat Hij
de heersende koning Jerobeam zou oordelen. Het tweede kind,
een dochter, heette Lo-Ruchama, dat ‘geen ontferming’ betekent.
Daarmee maakte God duidelijk dat Hij Zich niet langer over
Israël wilde ontfermen. Het derde kind kreeg de naam Lo-Ammi,
dat ‘niet mijn volk’ betekent. Door de namen van deze kinderen
herinnerde God Israël eraan dat Hij boos was om hun ontrouw.
Gomer was Hosea ontrouw en dit stond symbool voor de
ontrouw van Israël wat het verbond met God betrof. In plaats
van met liefde en dankbaarheid te reageren op Gods goedheid,
gaven de Israëlieten de oogst die God had gezegend ten offer aan
de afgoden. Ze waren ontrouw aan God zoals Gomer ontrouw
was aan Hosea.
Ondanks het feit dat Gomer ontrouw was aan Hosea,
gaf God hem de opdracht haar terug te nemen en van haar te
houden.
De HEER zei tegen mij: ‘Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw
die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is, net zoals
de HEER de Israëlieten liefheeft hoewel zij zich op andere goden
richten en uit zijn op de lekkernijen in hun tempels.’
Hosea 3:1
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De bedoeling hiervan was om de toewijding en eeuwige
liefde van God voor Zijn volk te laten zien. Hoewel God boos
was op de Israëlieten vanwege hun eigenwijze gedrag, bleef
Hij toch van hen houden. Hij wilde hen straffen op een manier
waardoor Hij hen toch weer voor Zich kon winnen. Dus hier zien
we dat God, zelfs als wij zondigen, een plan bedenkt om ons
steeds weer in die liefdevolle relatie met Hem te brengen. God
laat ons nooit vallen!
Keer voorgoed terug naar die God. Laat je leiden door liefde en
recht. Blijf voortdurend hopen op je God.
Hosea 12:7
Het enige wat God verwachtte van de Israëlieten om de
relatie met Hem te herstellen, was dat ze spijt zouden hebben
van wat ze hadden gedaan, dat ze zich zouden bekeren van hun
zonden en weer bij Hem terug zouden komen.
Als jij God vroeger hebt gediend, maar bij Hem bent
weggegaan voor een relatie met de wereld, dan maakt dit verhaal
je duidelijk dat God met open armen op je staat te wachten en
dat Hij graag wil dat je terugkomt. Ja, God kan boos worden,
maar het is Zijn aard om je te vergeven en te genezen.

Gods boosheid is anders dan
onze boosheid
Wanneer wij boos worden op mensen dan is dat meestal omdat
zij ons iets hebben aangedaan of omdat ze iets níét hebben
gedaan waarvan wij vonden dat ze dat wél hadden moeten
doen. Eigenlijk heeft onze boosheid altijd te maken met iets wat
ons heeft gekwetst. Als God boos wordt dan is dat niet om wat
wij Hem aandoen. Hij wordt boos om wat wij onszelf aandoen,
omdat we niet in Zijn wegen wandelen. Je kunt zelfs zeggen
dat Zijn boosheid vóór ons werkt, in plaats van tégen ons. Gods
liefde duurt voor eeuwig en zelfs Zijn boosheid en ongenoegen
zijn bedoeld om ons bij de zonde weg te halen en bij Hem terug
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te brengen.
Vaak verzetten we ons tegen Gods geboden omdat we
het moeilijk vinden die te gehoorzamen of omdat we dan niet
kunnen doen wat we zelf willen, maar dat zien we verkeerd.
Alles wat God ons opdraagt om te doen of te laten, is voor ons
eigen bestwil. Onze gehoorzaamheid aan Hem geeft ons het
leven waar we echt naar verlangen. Door heel de Bijbel heen
zien we hoe mensen worden gezegend als ze God volgen en hoe
ellendig en ongelukkig ze zijn als ze dit niet doen. God heeft het
heel duidelijk gemaakt in Zijn Woord:
‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden,
zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal
hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. En omdat
u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen: (…).’
Deuteronomium 28:1-2
We hoeven ons niet in te spannen om zegeningen na te
jagen, want ze zullen ons toevallen; gewoon omdat we doen wat
God van ons vraagt. Heel veel mensen zijn druk bezig met het
najagen van zegeningen. Ze proberen alles uit het leven te halen
omdat ze vinden dat het hun toekomt en ze vergeten God te
gehoorzamen. Wat zij doen werkt averechts en brengt hun nooit
wat ze zo graag willen. Wanneer wij God op de eerste plaats
zetten in ons leven, dan zal Hij alle dingen geven die we nodig
hebben en waar we naar verlangen (zie Matteüs 6:33).
Maar als u de HEER, uw God, niet gehoorzaamt en zijn geboden en
wetten, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, niet nauwkeurig
naleeft, zullen deze vervloekingen u treffen.
Deuteronomium 28:15
In het bovenstaande gedeelte zien we hoe de wet van
zaaien en oogsten werkt. Volg God en oogst goede dingen; kom
in opstand tegen God en je hebt een oogst van slechte dingen.
Maar het geweldige, goede nieuws is, dat als je slecht zaad
gezaaid hebt (ongehoorzaamheid), je niet bang hoeft te zijn. Het
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enige wat je moet doen, is beginnen met het zaaien van goed
zaad (gehoorzaamheid) en dan zul je Gods goedheid in je leven
ervaren.
Ik ken een jongeman van achttien jaar, die opgroeide in
een goed christelijk gezin, maar er nu voor gekozen heeft om
zijn eigen weg te gaan en overal de verkeerde weg in te kiezen.
Het lijkt wel alsof hij uit is op zijn eigen ondergang en niet in de
gaten heeft waar hij mee bezig is. Zijn ouders zijn niet boos op
hem, maar hebben met hem te doen. Ze zijn boos op het kwaad
dat hem heeft overgehaald de verkeerde kant te kiezen, maar
ze bidden en wachten tot hij naar God en naar hen terugkomt.
Hun deur en hart staan open en zullen hem zonder verwijt of
veroordeling ontvangen. Als een ouder dat al kan, hoeveel te
meer dan onze volmaakte God!
Je hoeft niet bang te zijn dat God boos is op jou! Kijk niet
langer naar je zondige gedrag, maar naar Hem.

Een groter probleem dan zonde?
Ik denk dat de Bijbel bewijst dat ons ongeloof een groter probleem
is dan onze zonde. Als wij overtuigd worden van zonde en die
belijden, ontvangen wij altijd vergeving, maar als er sprake is
van ongeloof, dan kan God ons niet helpen.
Het Woord van God leert dat ons zal geschieden naar de mate
van ons geloof. Met andere woorden, als ik blijf denken dat God
boos is op mij vanwege mijn fouten - hoezeer Hij ook van me
houdt en bereid is me te vergeven en te herstellen - dan zal ik die
vergeving niet ontvangen, omdat ik er niet in geloof.
Ons ongeloof is diep triest als je bedenkt welke goede
plannen God heeft voor ons leven. Hij verlangt er zo naar dat wij
in Hem geloven, dat we bij Hem komen in kinderlijke eenvoud
en vertrouwen op wat Hij ons zegt in Zijn Woord.
God riep Mozes om Zijn volk te bevrijden. Dat was iets
waar Mozes naar had verlangd, maar toen God eindelijk zei dat
het zover was, weigerde hij te geloven dat hij bij machte was te
doen wat God van hem vroeg. Mozes had de ene smoes na de

20

I s G od Boos op Mij?
andere en in de Bijbel staat dat God ten slotte kwaad werd heel
eenvoudig omdat Mozes Hem niet wilde geloven! Uiteindelijk
gehoorzaamde hij God en natuurlijk was God trouw (zie Exodus
4:14).
In het boek Hebreeën leren wij van de apostel Paulus dat
de Israëlieten - toen zij door de woestijn trokken - niet konden
ingaan in de rust van God vanwege de hardheid van hun hart en
hun weigering om te geloven in Zijn beloften. Ongeloof maakt
dat wij ons ellendig voelen en het berooft ons van alle zegen die
God ons wil geven. Dat is ook iets wat God boos maakt. Hij wil
zo graag dat wij in alle opzichten gezegend worden dat het Hem
boos maakt als wij dingen doen die een hindernis zijn om die
zegen te ontvangen. Het is een heilige toorn, niet de zelfzuchtige
boosheid die wij mensen kennen. Het is heel belangrijk dat wij
voor ogen houden dat Gods boosheid gericht is op ons zondige
gedrag en niet zozeer op ons als persoon. Ik kan een hekel hebben
aan iets wat één van mijn kinderen doet, maar ik zal altijd van
mijn kind houden.
Als jij je nu schuldig voelt en bang bent dat God boos op je
is, dan is dat een ellendig gevoel. Maar jouw ellende kan op slag
veranderen in vrede en blijdschap, gewoon door God op Zijn
Woord te geloven. Wees ervan overtuigd dat God van je houdt
en dat Hij klaarstaat om je genadig te zijn en volkomen vergeving
te schenken. Vertrouw erop dat God een goed plan heeft voor je
leven. Wees er zeker van dat God niet boos op je is!

Zondaars in de handen van een
toornige God
Jonathan Edwards, één van de opmerkelijkste predikers aller
tijden, preekte eens over het thema ‘Zondaars in de handen
van een toornige God.’ Men beschouwt dit als een van zijn
meest bekende preken. De respons van de mensen die naar
hem luisterden was overweldigend. Nog tijdens de prediking
van Edwards vroegen zij hoe ze gered konden worden en ze
stroomden naar voren om hun hart aan de Heer te geven. Het
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was een beangstigende boodschap over Gods toorn over de
zonde en het gevaar dat mensen liepen om naar de hel gestuurd
te worden.
Wat ik nu ga zeggen is niet bedoeld als kritiek op de
boodschap van Edwards, want het is duidelijk dat God hem
geweldig heeft gebruikt, maar toch vraag ik me af waarom
mensen eerder reageren op de toorn van God dan op Zijn liefde
en genade. Eerlijk gezegd word ik daar verdrietig van. Ik zou veel
liever hebben dat mijn kinderen reageren op mijn liefde dan op
een dreigement dat ik ze ga straffen als ze me niet gehoorzamen,
en ik weet zeker dat dit ook voor jou geldt. En eigenlijk denk ik
dat dit ook voor God opgaat. Hij hoeft ons niet bang te maken
met dreigementen over de hel om Hem te gehoorzamen. Wellicht
werkt dat bij sommige mensen en misschien is zoiets beter dan
niets, maar ik denk niet dat God op deze manier met ons wil
omgaan. Bovendien vraag ik me af of mensen, die uit angst
voor eeuwige straf berouw tonen, ook werkelijk trouw blijven
aan God of dat ze uiteindelijk weer terugkeren naar hun oude
gedrag. Ik betwijfel of een goede relatie op angst gebaseerd kan
zijn.
Liefde is sterker dan angst en als wij ingaan op Gods liefde
zal dat al onze angst uitbannen. We kunnen besluiten God te
gehoorzamen omdat we weten dat Hij van ons houdt, want
gehoorzamen omdat je bang bent voor straf werkt averechts.
De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst
uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is
de liefde geen werkelijkheid geworden.
1 Johannes 4:18
Ik heb jaren verspild door een vage angst dat God boos op
me was en pas toen ik werkelijk overtuigd was van Zijn liefde
en die kon ontvangen, werd ik bevrijd van die last. Ik geloofde
wel dat God van mij hield op een soort algemene, onpersoonlijke
manier, maar ik wist niet dat Hij een alles verterende liefde had
voor al Zijn kinderen. Gelukkig heb ik na verloop van tijd deze
geweldige, gepassioneerde liefde leren kennen en die heeft me
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werkelijk vrijgemaakt. Nu weet ik zeker dat God niet boos op
me is; zelfs niet een klein beetje! Dat komt niet omdat ik nu zo
geweldig ben, maar omdat Hij heel veel van mij houdt. Ik ben
niet langer bang om mezelf te zijn in Zijn aanwezigheid.
God wil datzelfde voor jou en het is absoluut niet nodig
om bang te zijn dat Hij boos is. God houdt onvoorwaardelijk van
je - nu op dit moment! Geloof het maar en aanvaard het en laat je
bevrijden van elk gevoel van vrees.
Ik denk dat het een belediging is voor God als wij denken
dat Hij boos en wraakzuchtig is, dat Hij erop wacht tot Hij je
kan straffen voor alles wat je verkeerd deed. Als wij onze tijd
verdoen door te denken dat God boos op ons is, dan zijn we
alleen maar gericht op wat we verkeerd hebben gedaan, in plaats
van op het goede dat God heeft gedaan door Zijn Zoon te zenden
om te boeten voor onze zonden. Jazeker, we zondigen allemaal
en God vindt dat niet fijn, maar ik ben ervan overtuigd dat Hij
gemakkelijker is in de omgang dan wij misschien denken. Hij is
goed en vriendelijk, genadig en lankmoedig, vergevingsgezind,
trouw en rechtvaardig. Hij is het waard om lief te hebben, te eren,
te prijzen, te danken en te aanbidden. Inderdaad, God is ook te
vrezen, maar dat gaat meer om een eerbiedige en respectvolle
houding die Hij van ons vraagt, en niet om een ongezonde,
afmattende, kwellende angst die elke vorm van intimiteit en
relatie met Hem kapot maakt. Hij wil dat we Hem vrezen, maar
niet dat wij bang voor Hem zijn; daar is een groot verschil tussen.
Misschien moet jij je kijk op God veranderen. Een Bijbelse
kijk, niet zoals veel mensen in de wereld tegenwoordig naar Hem
kijken. Ik kan je verzekeren dat wat je ook hebt gedaan, of wat je
nu ook doet dat verkeerd en zondig is, God toch van je houdt. Ja,
misschien is Hij boos over de weg die je bent ingeslagen, maar
Hij stopt niet en zal nooit stoppen met van je te houden!
Wanneer jij Zijn liefde kunt ontvangen ook al ben je
onvolmaakt, dan zal dat jou kracht geven om met Zijn hulp te
veranderen. Vrees kan ons niet helpen om echt te veranderen.
Misschien zal die ons aanzetten om ons gedrag een poosje onder
controle te houden, maar er komt pas echt verandering als we
ook vanbinnen veranderen. Er zullen af en toe momenten zijn

23

G od is n iet boos op jou
dat we terugvallen in de zonde wanneer we onder spanning
staan of zwak zijn. Maar als we Gods liefde ontvangen - ook als
we zondigen - dan zal onze dankbaarheid voor Zijn grote genade
er juist voor zorgen dat we Hem veel liever willen behagen dan
dat we bang voor Hem zijn.
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